Aanvullende toelichting
op de fusie en
verduidelijking van een
aantal voorwaarden
DEGIRO

Merger informatie

v1.0 | 08-04-2021

Contents
Uw toekomstige relatie met flatexDEGIRO Bank AG .................................................................. 3
Data Privacy ................................................................................................................................. 3
Verduidelijking Cliëntovereenkomst ............................................................................................. 3

2 | DEGIRO B.V. is registered as an investment company with the Netherlands Financial Markets Authority (AFM).

Merger informatie

v1.0 | 08-04-2021

Uw Cliëntovereenkomst met DeGiro B.V. - en de daarin vermelde voorwaarden - blijft na de fusie
volledig van kracht en in essentie gelijk. Wel wijzigt de contractspartij naar de Nederlandse
vestiging van flatexDEGIRO Bank AG. We geven u graag een nadere toelichting op de
aanpassingen.

Uw toekomstige relatie met flatexDEGIRO Bank AG
Als onderdeel van uw Cliëntovereenkomst met DeGiro B.V. heeft u mogelijk al een directe
bankrelatie met flatexDEGIRO Bank AG voor uw DEGIRO Geldrekening. Uw eventuele
bankrelatie met flatexDEGIRO Bank AG wordt beschreven in de Bijzondere Voorwaarden
Geldrekening voor DEGIRO-Cliënten en in de Algemene Voorwaarden van flatexDEGIRO Bank
AG. Op deze bankrelatie is het Duitse recht van toepassing.
Na de fusie verandert dit niet. Hoewel flatexDEGIRO Bank AG uw tegenpartij wordt bij beide
overeenkomsten na de fusie, blijft de Cliëntovereenkomst de enige overeenkomst die van
toepassing is op onze beleggingsdiensten. Dit betekent dat alle beleggingsdiensten die
momenteel aan u worden geleverd onder uw Cliëntovereenkomst, ook na de fusie worden
verleend onder de voorwaarden van de Cliëntovereenkomst. Ook blijft Kifid de bevoegde
instelling om eventuele financiële klachten te behandelen met betrekking tot beleggingsdiensten
van DEGIRO. De fusie heeft ook geen invloed op de voorwaarden van de Bijzondere
Voorwaarden Geldrekening voor DEGIRO-Cliënten en de Algemene Voorwaarden van
flatexDEGIRO Bank AG.

Data Privacy
flatexDEGIRO Bank AG is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens die
door ons worden bewaard. Vóór de fusie is de relevante gegevensbeschermingsautoriteit de
Autoriteit Persoonsgegevens. Na de fusie wordt de toezichthoudende autoriteit Der Hessische
Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. Met betrekking tot de verwerking van uw
persoonsgegevens verandert de rechtsgrond niet.

Verduidelijking Cliëntovereenkomst
Als gevolg van de fusie zal DeGiro B.V. haar activiteiten voortzetten als Nederlandse vestiging
van een Duitse bank. In deze context verduidelijken we enkele voorwaarden in de
Cliëntovereenkomst.
Als Nederlandse beleggingsonderneming mag DeGiro B.V. op dit moment geen geld van klanten
aanhouden. Na de fusie mag DEGIRO - opererend als de Nederlandse vestiging van een
gereguleerde Duitse bank - uiteraard wel geld van klanten aanhouden. Daarom worden alle
andersluidende secties van de Cliëntovereenkomst overbodig.
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Voor de dienst Debet Geld blijven alle bestaande regelingen gelijk.
Na de fusie blijft uw vermogen net zo veilig en beschermd in het geval van een faillissement van
DEGIRO als voorheen, aangezien uw effecten nog steeds in een gescheiden entiteit worden
bewaard. De extra bescherming die u onder het Nederlandse Beleggerscompensatiestelsel
geniet tegen het faillissement van deze aparte entiteit is ook na de fusie van toepassing, maar
dan onder het Duitse beleggerscompensatiestelsel. Dit compensatiestelsel dekt tot 90% van uw
belegde vermogen (met een maximum van 20.000 EUR) in het onwaarschijnlijke geval dat de
gescheiden activa niet aan u kunnen worden geretourneerd. Uw geld op de DEGIRO
geldrekening bij flatexDEGIRO Bank AG onder het Duitse depositogarantiestelsel is daarnaast
gegarandeerd tot EUR 100.000.
Onze custodians en prime brokers veranderen niet als gevolg van de fusie.
Ten slotte zijn er een aantal clausules die verwijzen naar de toezichtrechtelijke status van DeGiro
B.V. Na de fusie moeten de relevante clausules worden gelezen vanuit de context dat DEGIRO
een Nederlandse vestiging van een Duitse kredietinstelling is.
Bekijk via deze link de aangepaste voorwaarden.
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